
บทที่ 3  
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยดําเนินการตามหัวขอตอไปน้ี  

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมลู 

 3.  การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 4.  การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี        

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ทั้งหมด 3 หองเรียน ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดผูเรียนของแตละหอง           

แบบคละความสามารถ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนไชยาวิทยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี          

ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 40 คน           

เปนนักเรียนชาย 10 คน เปนนักเรียนหญิง 30 คนซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู มีดังน้ี  

 1.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 4 แผน โดยมีวิธีการสรางดังน้ี 

  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คูมือการจัดการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมัธยมศึกษาของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชวงช้ันที่ 2 (ม.1 - ม.3) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

  1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการ

จัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด  
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  1.3 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และตัวช้ีวัด ของกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เพื่อกําหนดจุดประสงค

การเรียนรูที่มีความสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด  

  1.4 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดการสรางแผนการจัด 

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด เรื่องโจทยปญหา

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด 

โดยมีแผนการจัดการเรียนรู 4 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 12 ช่ัวโมง 

  ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน ประกอบดวย  

   1.4.1 มาตรฐานการเรียนรู  

   1.4.2 ตัวช้ีวัด  

   1.4.3 สาระสําคัญ  

   1.4.4 จุดประสงคการเรียนรู 1) ดานความรู 2) ดานทักษะและกระบวนการ 

และ 3) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  

   1.4.5 สาระการเรียนรู 

   1.4.6 ช้ินงาน/ภาระงาน/รองรอย/หลักฐานการเรียนรู 

   1.4.7 กิจกรรมการเรียนรู 

   1.4.8 สื่อและแหลงการเรียนรู 

   1.4.9 การวัดและการประเมินผล 

   1.4.10 แบบสังเกตพฤติกรรม  

  1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสน          

ตัวแปรเดียวดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเสร็จเรียบรอยแลว

เสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของแผน แลวนําไปปรับปรุงแกไข 

 

ตารางท่ี 3.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 
แผนการจัด 

การเรียนรู 
เร่ืองที่สอน 

ชั่วโมง 

ที่ 
ขั้นตอนวิธกีารแบบเปด วิธีการแบบเปด 

1 การแกโจทยปญหา

เก่ียวกับสมการเชิง

เสนตัวแปรเดียว 

(โจทยปญหา

เก่ียวกับเร่ือง

จํานวน) 

1 ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดสถานการณปญหาทางคณิตศาสตร 

ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรูดวยตนเอง 

ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการทาํกิจกรรมกลุมของนักเรียน 

ขั้นที่ 1 ใชปญหาที่มีวิธีการ

ในการหาคําตอบที่

หลากหลาย 

ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 

นักเรียนหาวิธีการในการ

หาคําตอบที่หลากหลาย 

2 ขั้นที่ 4 ขั้นตอนอภิปรายการแกปญหา 

ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการสรุปบทเรียนและสรางปญหาใหม 

3 ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการสรุปบทเรียนและสรางปญหาใหม (ตอ) 
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 

 
แผนการจัด 

การเรียนรู 
เร่ืองที่สอน 

ชั่วโมง 

ที่ 
ขั้นตอนวิธกีารแบบเปด วิธีการแบบเปด 

2 การแกโจทยปญหา

เก่ียวกับสมการเชิง

เสนตัวแปรเดียว 

(โจทยปญหา

เก่ียวกับเร่ืองอายุ) 

1 ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดสถานการณปญหาทางคณิตศาสตร 

ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรูดวยตนเอง 

ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการทาํกิจกรรมกลุมของนักเรียน 

ขั้นที่ 1 ใชปญหาที่มีวิธีการ

ในการหาคําตอบที่

หลากหลาย 

ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 

นักเรียนหาวิธีการในการ

หาคําตอบที่หลากหลาย 

2 ขั้นที่ 4 ขั้นตอนอภิปรายการแกปญหา 

ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการสรุปบทเรียนและสรางปญหาใหม 

3 ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการสรุปบทเรียนและสรางปญหาใหม (ตอ) 

3 การแกโจทยปญหา

เก่ียวกับสมการเชิง

เสนตัวแปรเดียว 

(โจทยปญหา

เก่ียวกับเร่ืองเงิน) 

1 ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดสถานการณปญหาทางคณิตศาสตร 

ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรูดวยตนเอง 

ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการทาํกิจกรรมกลุมของนักเรียน 

ขั้นที่ 1 ใชปญหาที่มีวิธีการ

ในการหาคําตอบที่

หลากหลาย 

ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 

นักเรียนหาวิธีการในการ

หาคําตอบที่หลากหลาย 

2 ขั้นที่ 4 ขั้นตอนอภิปรายการแกปญหา 

ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการสรุปบทเรียนและสรางปญหาใหม 

3 ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการสรุปบทเรียนและสรางปญหาใหม (ตอ) 

4 การแกโจทยปญหา

เก่ียวกับสมการเชิง

เสนตัวแปรเดียว 

(โจทยปญหา

เก่ียวกับเรขาคณิต) 

1 ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดสถานการณปญหาทางคณิตศาสตร 

ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรูดวยตนเอง 

ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการทาํกิจกรรมกลุมของนักเรียน 

ขั้นที่ 1 ใชปญหาที่มีวิธีการ

ในการหาคําตอบที่

หลากหลาย 

ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 

นักเรียนหาวิธีการในการ

หาคําตอบที่หลากหลาย 

2 ขั้นที่ 4 ขั้นตอนอภิปรายการแกปญหา 

ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการสรุปบทเรียนและสรางปญหาใหม 

3 ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการสรุปบทเรียนและสรางปญหาใหม (ตอ) 

 

  1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขเสร็จแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน          

ที่มีความเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอนจํานวน 2 คน ดานการวัดและประเมินผล 1 คน ดาน

คณิตศาสตร 2 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยแบบประเมิน

ความเหมาะสมมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

    5 หมายถึง เหมาะสมมากทีสุ่ด 

    4 หมายถึง เหมาะสมมาก 

    3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

    2 หมายถึง เหมาะสมนอย 

    1 หมายถึง เหมาะสมนอยทีสุ่ด 

   หาคาเฉลี่ยใชเกณฑการแปลความหมายคะแนนแบบมาตราสวนประมาณคา

ของ Likert (1961 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 102 - 103) โดยพิจารณาคาเฉลี่ย ดังน้ี  

    คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมมากที่สุด 

    คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมมาก 
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    คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมปานกลาง 

    คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมนอย 

    คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมนอยทีสุ่ด 

   ซึ่งคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู              

ควรมีคะแนนเฉลี่ย 3.51 คะแนนข้ึนไป โดยผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู 

โดยผูเช่ียวชาญ 5 คน พบวา แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 มีคาเฉลี่ย 4.35 อยูในระดับเหมาะสมมาก 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 มีคาเฉลี่ย 4.34 อยูในระดับเหมาะสมมาก แผนการจัดการเรียนรูที่ 3                

มีคาเฉลี่ย 4.34 อยูในระดับเหมาะสมมาก แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 มีคาเฉลี่ย 4.35 อยูในระดับ

เหมาะสมมาก 

  1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสน             

ตัวแปรเดียวดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด ที่ผานการปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะเรียบรอยแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบพิจารณาอีกครั้ง แลวนํามาปรับปรุง

แกไขใหเรียบรอย เพื่อนําไปใชในการวิจัยกับกลุมตัวอยาง 

 2.  แบบวัดทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร โดยมีข้ันตอน                 

การสราง ดังน้ี 

  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผล            

ทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 

4 ขอ 60 คะแนน ใชเวลา 50 นาที มีข้ันตอนในการสรางดังน้ี 

  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการแกปญหา

และการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการ

แกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

  2.2 ศึกษาเน้ือหาและตัวช้ีวัดจากหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูทาง

คณิตศาสตร หนังสือคูมือครูวิชาคณิตศาสตร (สสวท.) เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

  2.3 สรางแบบวัดทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่องโจทย

ปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบอัตนัยจํานวน 8 ขอ 

โดยสรางใหมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัด แลวนําแบบทดสอบเสนอตออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาแลว

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา พรอมเกณฑการใหคะแนนแบบวัดทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตร ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3.2 โครงสรางแบบวัดทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่องโจทย 

ปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

สาระที่ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด รายละเอียดตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
รูปแบบขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

4 4.2 ใชนิพจน สมการ 

อสมการ กราฟ และ

ตัวแบบเชิง

คณิตศาสตร 

(Mathematical  

Model) อ่ืน ๆ แทน

สถานการณตาง ๆ  

ตลอดจนแปล

ความหมาย และ

นําไปใชแกปญหา 

ม.1/2 เขียนสมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียวจาก

สถานการณ หรือ

ปญหาอยางงาย 

สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวการเขียนสมการเชิง

เสนตัวแปรเดียวจาก

สถานการณหรือปญหา 

อัตนัย 

(8 ขอ) 

 

ม.1/3 แกโจทยปญหา

เก่ียวกับสมการเชิง

เสนตัวแปรเดียว

อยางงาย พรอมทั้ง

ตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของ

คําตอบ 

โจทยปญหาเก่ียวกับ

สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียว 

รวม 8 

หมายเหตุ การวัดสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร แทรกในสาระที่ 4 

 

  2.4 แกไขแบบวัดทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ตาม

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

  2.5 นําแบบวัดทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแลว

ไปใหผูเช่ียวชาญ 5 คน ที่มีความเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอนจํานวน 2 คน ดานการวัดและ

ประเมินผล 1 คน ดานคณิตศาสตร 2 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความสอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดรวมถึงความครอบคลุมของคําถาม  

  2.6 นําคะแนนที่ผูเช่ียวชาญลงความเห็นมาหาคา IOC ของขอสอบรายขอ เลือก

ขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.50 ข้ึนไป โดยผลที่ไดพบวาขอสอบทั้ง 8 ขอ มีคาดัชนี

ความสอดคลอง เทากับ 0.80 ดังน้ันจึงเลือกขอสอบทั้ง 8 ขอ  

  2.7 นําแบบวัดทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่ปรับปรุง

เรียบรอยที่ครอบคลุมตัวช้ีวัด ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เคยเรียนเรื่องโจทยปญหา

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวมาแลว เพื่อหาคาความยากงาย อํานาจจําแนกและความเช่ือมั่นแบบทดสอบ 

และตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี, 2546) และการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร (จิณดิษณ ลออปกษิณ, 2550 : 183) ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3.3 เกณฑการใหคะแนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

 

รายการประเมิน เกณฑการพิจารณา คะแนนที่ได 

ข้ันวิเคราะหปญหา 

(โจทยกําหนด

อะไรบาง และโจทย

ตองการทราบอะไร) 

1. ไมแสดงอะไร 0 

2. เขาใจปญหานอยมากหรือไมเขาใจปญหา 1 

3. เขาใจปญหาแคบางสวน 2 

4. เขาใจปญหาไดถูกตอง 3 

ข้ันวางแผน

แกปญหา 

(การเลือกแนวทาง 

ในการแกปญหา) 

 

1. ไมแสดงอะไร 0 

2. เลือกวิธีการแกปญหาสวนใหญไมถูกตอง 1 

3. เลือกวิธีการแกปญหา ซ่ึงอาจจะนําไปสูคําตอบที่ถูก แตยังมีบางสวนที่ผิด 

อาจเขียนประโยคคณิตศาสตรไมถูกตอง 2 

4. เลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสมและเขียนประโยคคณิตศาสตรไดถูกตอง 3 

ข้ันดําเนนิการ

แกปญหา 

(แสดงวิธีการ

แกปญหา) 

1. ไมแสดงอะไร 0 

2. นําวิธีการแกปญหาไปใชไดไมถูกตอง 1 

3. นําวิธีการไปใชแกปญหาไดถูกบางผิดบาง 2 

4. นําวิธีการแกปญหาไปใชไดอยางถูกตอง 3 

ข้ันตรวจสอบ 

(ผลลัพธที่ได) 

1. ไมแสดงอะไร 0 

2. แสดงวิธีแกปญหาแตไมสรุปคําตอบ 1 

3. สรุปคําตอบที่ไมสมบูรณหรือใชสัญลักษณไมถูกตอง 2 

4. สรุปคําตอบไดถูกตอง 3 

 

ตารางท่ี 3.4 เกณฑการใหคะแนนทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  

 

ระดับ  
(ขั้นวางแผนแกปญหา 

- ขั้นตรวจสอบ) 

พฤติกรรมที่ปรากฏใหเหน็ 

3 นักเรียนแสดงใหเห็นวาสามารถยืนยันขอสรุปหรือขอความคาดการณไดอยางชัดเจน  โดยแสดง

วิธีการยืนยันขอสรุป  หรือขอความคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลและมีการอางอิงที่ถูกตอง 

2 นักเรียนแสดงใหเห็นวาสามารถยืนยันขอสรุปหรือขอความคาดการณได  โดยแสดงสาระสําคัญไดแต

ไมครบถวน อางอิงไดถูกตองบางสวน มีขอบกพรองบางประการหรือเหตุผลที่ใชไมรัดกุมเพียงพอ 

1 นักเรียนแสดงใหเห็นวาสามารถยืนยันขอสรุปหรือขอความคาดการณไดบาง  โดยแสดงเหตุผล

เฉพาะบางกรณี แตไมไดแสดงเหตุผลในกรณีทั่วไปหรือมีการแสดงเหตุผลที่บกพรองไมชัดเจน

อางอิงไมถูกตอง ไมสมเหตุสมผลในบางกรณี 

0 นักเรียนแสดงใหเห็นวาไมสามารถยืนยันขอสรุปหรือขอความคาดการณได  โดยไมแสดงความ

คิดเห็นใด ๆ 
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  2.8 นําผลการทดลองมาวิเคราะหเปนรายขอโดยพิจารณาหาคาความยากงาย และ

คาอํานาจจําแนก พรอมกับคัดเลือกเฉพาะขอที่มีคาอํานาจจําแนก 0.20 - 1.00 และมีคาความยากงาย

ตามเกณฑต้ังแต 0.20 - 0.80 ที่ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู โดยผลการวิเคราะหพบวา มีคา

ความยากงายต้ังแต 0.46 - 0.69 และมีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.36 - 0.51 จึงคัดเลือกไว 4 ขอ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.5 โครงสรางแบบวัดทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่องโจทย

ปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ท่ีคัดเลือกแลว) 

 
สาระ 

ที่ 
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด รายละเอียดตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

รูปแบบขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

4 4.2 ใชนิพจน สมการ 

อสมการ กราฟ และ 

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 

(Mathematical  

Model) อ่ืน ๆ แทน

สถานการณตาง ๆ 

ตลอดจนแปล

ความหมาย และ

นําไปใชแกปญหา 

ม.1/2 เขียนสมการเชิงเสน ตัว

แปรเดียวจาก

สถานการณหรือปญหา

อยางงาย 

สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวการเขียนสมการ 

เชิงเสนตัวแปรเดียวจาก

สถานการณหรือปญหา 

อัตนัย 

(4 ขอ) 

 

ม.1/3 แกโจทยปญหาเก่ียวกับ

สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวอยางงาย พรอมทั้ง

ตระหนักถึงความสมเหตุ 

สมผลของคําตอบ 

โจทยปญหาเก่ียวกับ

สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียว 

รวม 4 

หมายเหตุ การวัดสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร แทรกในสาระที่ 4 

 

  2.9 นําแบบทดสอบที่คัดเลอืกแลว 4 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

ที่เคยเรียนเรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวมาแลว เพื่อหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ

โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ดวยวิธีการของครอนบัค (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 

2538 : 200) โดยไดผลของคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.86 แลวนําแบบทดสอบที่หาคาความเช่ือมั่นที่ได

ไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

  2.10 นําแบบวัดทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรที่สมบูรณไป

ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

 3.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโจทยปญหา

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 20 ขอ 20 คะแนน ใชเวลา 50 นาที            

มีข้ันตอนในการสรางดังน้ี 
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  3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโจทยปญหาสมการ 

เชิงเสนตัวแปรเดียว เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  3.2 ศึกษาเน้ือหาและตัวช้ีวัดจากหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูทาง

คณิตศาสตร หนังสือคูมือครูวิชาคณิตศาสตร (สสวท.) เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว        

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

  3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 25 ขอ โดยสรางใหมีความ

สอดคลองกับตัวช้ีวัด แลวนําแบบทดสอบเสนอตออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาแลวปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนํา ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.6 โครงสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

สาระ 

ที่ 
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด รายละเอียดตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

รูปแบบขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

4 4.2 ใชนิพจน สมการ 

อสมการ กราฟ และ 

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร

(Mathematical  

Model) อ่ืน ๆ แทน

สถานการณตาง ๆ  

ตลอดจนแปล

ความหมาย และ

นําไปใชแกปญหา 

ม.1/2 เขียนสมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียวจาก

สถานการณ หรือ

ปญหาอยางงาย 

สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวการเขียนสมการเชิง

เสนตัวแปรเดียวจาก

สถานการณหรือปญหา 

4 ตัวเลือก 1 

คําตอบ 

(6 ขอ) 

 

ม.1/3 แกโจทยปญหา

เก่ียวกับสมการเชิง

เสนตัวแปรเดียว

อยางงาย พรอมทั้ง

ตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของ

คําตอบ 

โจทยปญหาเก่ียวกับ

สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียว 

4 ตัวเลือก 1 

คําตอบ 

(19 ขอ) 

 

รวม 25 

หมายเหตุ การวัดสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร แทรกในสาระที่ 4  

 

  3.4 แกไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  

  3.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเช่ียวชาญ 5 คน ที่มีความเช่ียวชาญดาน

หลักสูตรและการสอนจํานวน 2 คน ดานการวัดและประเมินผล 1 คน ดานคณิตศาสตร 2 คน เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดรวมถึงความครอบคลุมของคําถาม  
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  3.6 นําคะแนนที่ผูเช่ียวชาญลงความเห็นมาหาคา IOC ของขอสอบรายขอ เลือก

ขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.50 ข้ึนไป โดยผลที่ไดพบวาขอสอบทั้ง 25 ขอ           

มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 ดังน้ันจึงเลือกขอสอบทั้ง 25 ขอ 

  3.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ปรับปรุงเรียบรอยที่ครอบคลุม

ตัวช้ีวัด ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เคยเรียนเรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวมาแลว เพื่อนําผลการทดลองมาวิเคราะหหาคุณภาพของแบบวัด 

  3.8 นําผลการทดลองมาวิเคราะหเปนรายขอโดยพิจารณาหาคาความยากงาย และ

คาอํานาจจําแนก พรอมกับคัดเลอืกเฉพาะขอที่มีคาอํานาจจําแนก 0.20 - 1.00 และมีคาความยากงาย

ตามเกณฑต้ังแต 0.20 - 0.80 ที่ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูที่ โดยผลการวิเคราะหพบวา มีคา

ความยากงายต้ังแต 0.38 - 0.65 และมีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.38 - 0.88 จึงคัดเลือกไว 20 ขอ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.7 โครงสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ท่ีคัดเลือกไว) 

 

สาระที ่ มาตรฐาน 
ตัวช้ี 

วัด 
รายละเอียดตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู

แกนกลาง 

รูปแบบขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

4 4.2 ใชนิพจน สมการ 

อสมการ กราฟ 

และตัวแบบเชิง

คณิตศาสตร 

(Mathematical  

Model)  อ่ืน ๆ 

แทนสถานการณ

ตาง ๆ  ตลอดจน

แปลความหมาย 

และนําไปใช

แกปญหา 

ม.1/2 เขียนสมการเชิงเสน   

ตัวแปรเดียวจาก

สถานการณหรือปญหา

อยางงาย 

สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวการเขียนสมการ

เชิงเสนตัวแปรเดียว

จากสถานการณหรือ

ปญหา 

4 ตัวเลือก 1 

คําตอบ 

(4 ขอ) 

 

ม.1/3 แกโจทยปญหาเก่ียวกับ

สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวอยางงาย พรอม  

ทั้งตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของ

คําตอบ 

โจทยปญหาเก่ียวกับ

สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียว 

4 ตัวเลือก 1 

คําตอบ 

(16 ขอ) 

รวม 20 

หมายเหตุ การวัดสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร แทรกในสาระที่ 4 

 

  3.9 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลว 20 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

ที่เคยเรียนเรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวมาแลว เพื่อหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ

โดยใชสูตร KR-20 ดวยวิธีการของคูเดอรริชารดสัน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 198) 
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โดยไดผลของคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.85 แลวนําแบบทดสอบที่หาคาความเช่ือมั่นที่ไดไปเสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษาเพื่อนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

  3.10 นําแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร

ที่สมบูรณไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาการสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีการแบบเปด โดยผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัย  

แบบ One-Group Pretest-Posttest Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 249) โดยมี

แผนภาพดังตารางที่ 3.8 

 

ตารางท่ี 3.8 แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 

 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 

 

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจยั 

 E  แทน กลุมทดลอง 

 X  แทน การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด 

 T1 แทน การประเมินกอนการจัดกระทําทดลอง (Pre-test) 

 T2 แทน การประเมินหลังการจัดกระทําทดลอง (Post-test) 

 

ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอนตอไปน้ี 

 1.  ขอความรวมมือกับทางโรงเรียนที่ผูวิจัยใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี เพื่อศึกษา

การสงเสริมทักษะการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

โดยใชวิธีการแบบเปด ซึ่งเปนโรงเรียนที่ผูวิจัยสอนอยูแลว 

 2.  ช้ีแจงใหนักเรียนกลุมทดลองทราบถึงการใชวิธีการแบบเปดในการจัดการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตรในเรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดเขาใจตรงกัน 

และปฏิบัติกิจกรรมไดอยางถูกตอง 
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 3.  นําแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรและ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจยัสรางข้ึนไปทดสอบกับกลุมตัวอยางโดยใชเวลา 2 ช่ัวโมง แลวบันทึกคะแนน

ที่ไดจากการทดลองครั้งน้ีเปนคะแนนกอนทดลอง 

 4.  ดําเนินการทดลอง โดยทําการสอนกลุมตัวอยางตามแผนการจัดการเรียนรูโดยการ

ใชวิธีการแบบเปด เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

โดยผูวิจัยทําการสอนดวยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยใชเวลา 12 ช่ัวโมง 

 5.  นําแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรและ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางข้ึนไปทดสอบกับกลุมตัวอยางโดยใชเวลา 2 ช่ัวโมง แลวบันทึกคะแนน

ที่ไดจากการทดลองครั้งน้ีเปนคะแนนหลังทดลอง 

 6.  นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตร และคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาวิเคราะหขอมูลโดยใช

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบที และหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยมกีารวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1.  เปรียบเทียบคะแนนจากการทําแบบวัดทักษะการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผล

ทางคณิตศาสตร และคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดในการจัดการเรียน           

การสอนคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชสถิติทดสอบที และหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

  2.1 สถิติพื้นฐาน 

   2.1.1 คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณจากสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ, 2550 : 34)  
 

    X   = 
N

X
 

 

   เมื่อ X แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

    X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

    N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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   2.1.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คํานวณไดจากสูตร 

(ชูศรี วงศรัตนะ, 2550 : 34) ดังน้ี 

    S = 
1)N(N

X)(XN 22



 
 

  

   เมื่อ S  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    (X)2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลังสอง 

    X2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลงัสอง 

    N แทน จํานวนนักเรียน 
 

  2.2 สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืที่ใชในการทดลอง ไดแก 

   2.2.1 การหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา

และทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร และคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาสมการ            

เชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 248 - 249) 
 

    IOC = 
N

R
  

 

   เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 

    R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

    N  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 

   2.2.2 การหาคาอํานาจจําแนก เพื่อวิเคราะหแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา

และทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบทดสอบอัตนัย โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ 

และ อังคณา สายยศ, 2543 : 201) 

    D = 
)XN(X

SS

minmax

LU




 

 

   เมื่อ D  แทน คาอํานาจจําแนก 

    SU  แทน ผลรวมของคะแนนกลุมเกง 

    SL  แทน ผลรวมของคะแนนกลุมออน 

    N  แทน จํานวนผูเขาสอบของกลุมเกงหรือกลุมออน 

    Xmax แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสงูสุด 

    Xmin แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดตํ่าสุด 
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   2.2.3 การหาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาและทักษะ

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบทดสอบอัตนัย โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ และ 

อังคณา สายยศ, 2543 : 199 - 200) 
 

    PE = 
)X2N(X

)(2NXSS

minmax

minLU




 

 

   เมื่อ PE แทน คาความยากงาย 

    SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุมเกง 

    SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุมออน 

    N  แทน จํานวนผูเขาสอบของกลุมเกงหรือกลุมออน 

    Xmax แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดสงูสุด 

    Xmin แทน คะแนนที่นักเรียนทําไดตํ่าสุด 

 

   2.2.4 การหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาและทักษะ

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบทดสอบอัตนัย โดยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) 

ดวยวิธีการของครอนบัค (Cronbach) สูตรที่ใชคือ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 200) 
 

    α = 






 


 2

t

2
i

S

S
1

1n

n
 

 

   เมื่อ α  แทน คาสัมประสทิธ์ิของความเช่ือมั่น 

    n  แทน จํานวนขอสอบ 

    Si
2 แทน คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

    St
2 แทน คะแนนความแปรปรวนของขอสอบทั้งฉบับ 

 

   โดยที่ Si
2 = 

1)N(N

)X(XN 2
i

2
i



 
 

 

   เมื่อ xi  แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนในขอที่ i 

    xi
2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลงัสองในขอที่ i 

    N  แทน จํานวนคนเขาสอบ 
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   โดยที่ St
2 = 

1)N(N

X)(XN 22



 
 

 

   เมื่อ X  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตละคนของแบบทัง้ฉบบั 

    (X)2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลงัสอง 

    N  แทน จํานวนคนเขาสอบ 
 

   2.2.5 การหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดย

สูตร KR-20 ดวยวิธีการของคูเดอรริชารดสัน (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538 : 198) ดังน้ี 

    rtt = 






 


 2

tS

pq
1

1n

n
 

 

   เมื่อ rtt แทน คาสัมประสทิธ์ิของความเช่ือมั่น 

    n  แทน จํานวนขอสอบ 

    p  แทน สัดสวนของคนที่ตอบถูกในแตละขอ 

    q  แทน สัดสวนของคนที่ตอบผิดในแตละขอ 

    St
2 แทน คะแนนความแปรปรวนของขอสอบทั้งฉบับ 

 

  2.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

   2.3.1 เปรียบเทียบทักษะการแกปญหาและทกัษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด โดยใช

สถิติทดสอบที (t-test for Dependent Samples) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 104) 

    t = 

1N

D)(DN

D

22



 


 ; df = N-1 

 

   เมื่อ t  แทน คาพิจารณาใน t-Distribution 

    D  แทน ความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังและกอนไดรบั

การจัดการเรียนรู 

    D แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบหลงัและกอนไดรบั

การจัดการเรียนรูแตละคู 

    D2 แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบหลงัและกอนไดรบั

การจัดการเรียนรูแตละคูแตละคูยกกําลงัสอง 

    N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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  2.4 สถิติที่ใชในการหาความสัมพันธ 

   หาความสัมพันธของคะแนนทักษะการแกปญหาและทักษะการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตร กับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการ 

แบบเปด โดยใชสถิติคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (สุวิมล ติรกานันท, 2546 : 205) 
 

    rXY= 
  2222 Y)()YNX)()XN(

Y)X)((XYN








 

 

   เมื่อ N  แทน จํานวนตัวอยาง 

    X  แทน ผลรวมของขอมลูที่วัดไดจากชุด X 

   Y  แทน ผลรวมของขอมลูที่วัดไดจากชุด Y 

    X2 แทน ผลรวมกําลงัสองจากขอมลูชุด X 

    Y2 แทน ผลรวมกําลงัสองจากขอมลูชุด Y 

    XY แทน ผลรวมของผลคูณระหวางขอมลูชุด X และชุด Y 

 

 

 


